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Voorwoord
Beste Clubleden
Eindelijk komen de betere tijden eraan. Meer en meer mensen zijn gevaccineerd
en alles gaat beetje bij beetje terug naar het normale. We hopen dat jullie deze
moeilijke tijd goed en gezond zijn doorgekomen en verheugd zijn om weer te
kunnen wandelen op een normale manier.
Met het bestuur zien we het ook goed zitten. We hebben op het einde van de
maand juni al 2 organisaties gepland. Op zondag 27 juni starten we op kleine
basis met "Vlaanderen wandelt lokaal in Anzegem". Enkel de clubleden
(gratis) en de mensen van de gemeente Anzegem zijn uitgenodigd. Er is een
beperkte catering voorzien met koﬃe, warme chocomelk en enkele koude
dranken. Door de coronareglementen moeten alle deelnemers zich op voorhand
registreren. Deze regeling telt nog voor al de tochten die tot 1 juli georganiseerd
worden. Dus ook voor de Hooitocht. Meer info hierover op onze website.
Bij de Hooitocht op dinsdag 29 juni gaan we alles organiseren zoals het
vroeger was, met een volledige catering en met alle dranken. Er is ook een rustpost voorzien, maar
alles moet volgens de coronaregels gebeuren. We zijn beperkt wat betreft de bezetting, er mogen
maximum 200 mensen plaatsnemen in de zaal. Dat zal weinig problemen geven op de
weekdagtochten. Er zal ook in de toekomst gewerkt worden met drankkaarten in plaats van met
jetons. Dit is veiliger en gemakkelijker om mee te werken. Het inschrijven en de drankkaarten zullen
in de toekomst betaald kunnen worden met bancontact (code of contactloos). Dit behoort tot de vele
aanpassingen die gebeuren door corona.
Het ontbijt bij de wandeling van zondag 22 augustus in Ruiselede gaat niet door. Je kan er wel gaan
wandelen, maar er wordt geen ontbijt in de startzaal gegeven omdat er door de coronamaatregelen
minder plaatsen in de zaal zijn. De ontbijtwandeling wordt verplaatst naar volgend jaar op hetzelfde
weekend bij dezelfde club.
De wandeling "Rondom Grijsloke" op zaterdag 28 augustus gaat wel door en Lieven, Albert en
hun groep staan te popelen om deze te organiseren. Dus iedereen is er verwacht.
Onze Prutsketochten gaan, als alles normaal blijft, door op zondag 12 september. We zijn met het
bestuur en de parcoursmeesters al volop bezig met de organisatie. We hopen dat het weer meezit
en dat we weer een fantastische wandeldag kunnen beleven.
Om dat allemaal tot een goed einde te kunnen brengen, rekenen we vooral op al onze trouwe
medewerkers die we al een hele tijd niet gezien, maar wel al enkele keren gehoord hebben.
Marleen zal contact met jullie opnemen om af te spreken. We zullen er alles aan doen om onze
medewerkers te beschermen tijdens het werken in de zalen. Er is nog een medewerkersvergadering
voorzien op vrijdag 27 augustus waar we alles gaan uitleggen over de genomen maatregelen. De
voorwandeling voor de medewerkers is voorzien op zaterdag 4 september.
Ik hoop van jullie te mogen ontmoeten op onze eerste wandeling op zondag 27 juni in zaal de Linde.
De voorzitter
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Ambachtelijk hoeve-ijs
Dessertbuﬀe en
Landergemstraat 32
8570 Anzegem
bij de Landergemmolen op de Sterhoek
0479 30 82 97
katleen.deseyn@skynet.be

Neerstraat 7 - 8573 Tiegem
gsm 0477 359 369
Openingsuren:
Do-Vrij:- 8u-18u30
Zat: 8u-18u
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Clubnieuws
Door de coronamaatregelen is het nooit zeker dat wij al onze aangekondigde
organisaties werkelijk kunnen aanbieden.
Op onze website www.de-textieltrekkers.be zie je ons gehele aanbod,
aangepast aan de wisselende omstandigheden. Je vindt er ook fotoverslagen,
informatie over ons bestuur, sponsors, lidmaatschap, de Leie-Scheldevrienden, enz. Veel meer dan wat wij in ons boekje kunnen vermelden! Je
vindt alle informatie door op de drie streepjes te klikken in de linkerbovenhoek
van de eerste pagina van onze website.
Op onze facebookaccount facebook.com/detextieltrekkers tref je nog
bijkomende informatie.
Smartphone? Gebruik de QR-codes die je rechtstreeks naar onze media
leiden.

website

Door de covid-19 perikelen werden de pvc-lidkaarten de laatste twee jaar
weinig gebruikt. Daarom zullen zij langer in gebruik blijven dan voorzien.
Nieuwe leden krijgen uiteraard een nieuwe kaart.
facebook

Bestuur
Jean-Pierre Verriest, voorzitter
8 voorzitter@de-textieltrekkers.be
) 0474 57 43 01

Koen Hollebecq, ondervoorzitter
8 ondervoorzitter@de-textieltrekkers.be
) 0475 78 67 57

Marleen Deweer, secretaris
8 secretaris@de-textieltrekkers.be
) 0472 08 84 73

Greta Van Schamelhout,
schatbewaarder & verantw. activiteiten
8 penningmeester@de-textieltrekkers.be
) 0496 94 91 84

Erik Van den Broecke,
clubblad, website, public relations
8 publicaties@de-textieltrekkers.be
) 056 68 08 97
Franky Maes, catering

Frans Van Ooteghem, materiaalmeester

Jacques Waegebaert, parcoursmeester

5361

Secretariaat
Marleen Deweer, Olekenbosstraat 33, 8570 Vichte
secretaris@de-textieltrekkers.be, Tel. 0472 08 84 73
www.de-textieltrekkers.be
Rekeningnummer, op naam van DE TEXTIELTREKKERS vzw:
KBC-rekening: BE41 7380 1612 0210
vzw RPR 0443.307.222 Kortrijk
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Dolage
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SANDWICHBAR

Harelbekestraat 63, 8570 Vichte | Tel. 056 77 73 74 | Fax 056 77 32 69 | info@sandwichbardejager.be

Gasthof ’t Park
T iegem
Restaurant - Feestzaal
Westdorp 5 - 8573 T iegem - Tel. 056 68 91 55
Dhr. & Mevr. Benn Terryn - Lietaer
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Zaterdag 28 augustus 2021
e
2 Rondom Grijsloke
De 2e Rondom Grijsloke is een organisatie van Loopclub dwars door Grijsloke. Onze club biedt
ondersteuning, o.a. door het uitlenen van onze pijlen.
Start aan De Kleine Kluis, Gijzelbrechtgemstraat 42, 8570 Gijzelbrechtegem (Anzegem).
Parking achter de kerk. Starten kan van 6.00u tot 15.00u. Leden € 1,5 - Niet-leden € 2,5.
Afstanden: 7 - 8 - 9 - 12 km
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Zondag 12 september 2021
e
Onze 27 Prutsketochten
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Nieuw! webshop IT - bestel nu lokaal online
www.it-zulte.jbsigns.be

uw partner voor
bedrijf • kleine onderneming • particulier • vereniging
we begeleiden u persoonlijk bij ieder project

DEMUYNCK &
VANSTEELANDT
A U T O C A R S

| R E I S B U R E A U

Kwabrugstraat 19 - 8510 Bellegem - Tel. : +32 (0)56 22 37 17 - Fax : +32 (0)56 22 75 25 - E-mail : oﬀerte@d-v.be

schilder- & decoratiewerken

Depamelaere Dick
Blokkestraat 34 | 8550 ZWEVEGEM
GSM 0479 551 914 | dicky.depamelaere@telenet.be
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